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I - Reunião de Câmara  - Seg. 21 JAN 2008
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do 

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 21 de Janeiro 
de 2008: 

1. JARDIM OUDINOT - ADJUDICAÇÃO
O Executivo Municipal ratificou a deliberação da reunião de 3 de Dezembro, adjudicando 

definitivamente a execução da obra de requalificação do Jardim Oudinot, na Gafanha da 
Nazaré ao consórcio CONDURIL, SA e ROSAS CONSTRUTORES, SA. Esta obra tem um 
valor estimado de 3.073.838. euros (+ IVA) e o seu prazo de execução é de 5 meses.

Esta é uma obra de grande importância para a Gafanha da Nazaré, para todo Município 
de Ílhavo e também para toda a região da Ria de Aveiro, pela sua localização numa zona 
privilegiada de relação entre a terra e a Ria de Aveiro, na “ponta norte” do Canal de Mira, 
enquadrando o Navio - Museu Santo André.

Trata-se de uma qualificação urbana e ambiental, que envolve um conjunto de obras que 
irão transformar este espaço público. As infra estruturas a serem construídas consistirão 
num ancoradouro de recreio, em percursos pedonais e cicláveis que farão a ligação entre 
a parte antiga e nova do jardim, equipamentos desportivos, parques infantis e uma praia 
fluvial com apoio de bar. Toda a zona será iluminada para que possa ser utilizada com 
segurança pelos cidadãos a qualquer hora do dia.

Com esta obra realizada pela Câmara Municipal de Ílhavo, no âmbito de um acordo de 
parceria formal e financeira com a APA, cumpre-se um importante objectivo do Plano 
Unir@Ria, materializando-se o maior Parque da Ria de Aveiro, e garantindo a sua 
disponibilização e fruição a todos, com uma nota de relevância para o acesso directo da 
população da Gafanha da Nazaré à Ria (na única zona onde isso é possível dentro da área 
portuária).

O Processo segue agora para visto do Tribunal de Contas, perspectivando-se o início 
da obra em Janeiro de 2008.

2. MERCADO DA COSTA NOVA - ADJUDICAÇÃO
Foi deliberado aprovar a adjudicação do projecto de execução (arquitectura e 

especialidades) para a “Remodelação e Ampliação do Mercado da Costa Nova - Honorários 
do Projecto” ao Gabinete Octógono Projectos, Lda., pelo valor de 97.040,45 Euros + IVA.

Esta obra reveste-se da maior importância, visto englobar não só a ampliação do espaço 
de venda do mercado propriamente dito, mas também nela se incorporar a nova cozinha, 
completamente equipada e obedecendo a todas os requisitos higio sanitários para a 
confecção do marisco que é vendido no mercado já cozinhado.  

 3. BOLSAS DE ESTUDO MUNICIPAIS
O Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição das Bolsas de Estudo Municipais 

para o ano lectivo de 2007/2008. Na presente edição serão atribuídas pela Câmara Municipal
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24 Bolsas a estudantes do Ensino Secundário e Superior, residentes no Concelho de Ílhavo.
 Desse montante, 8 são novas Bolsas e 16 são renovações, isto é, de alunos aos quais 

foi já atribuída Bolsa de Estudo em anos anteriores e que tiveram aproveitamento escolar 
no último ano lectivo.

O valor mensal das Bolsas varia entre os 51,13 e os 102,25 Euros, consoante se trate do 
Ensino Secundário ou Superior.

Esta iniciativa, que vai já no seu nono ano consecutivo, surge no âmbito do compromisso 
assumido pela CMI de promoção do aumento do número de jovens que prosseguem estudos 
e  formação após a escolaridade obrigatória, apoiando os mais carenciados. Nesse sentido, 
a atribuição de Bolsas de Estudo a partir da conclusão do ensino escolar obrigatório, assume 
uma particular importância, pelo que a CMI continua a materializar esta sua aposta.

As Bolsas de Estudo de 2007/2008 serão entregues em sessão formal a realizar no dia 
25 de Janeiro de 2008, no Fórum da Juventude de Ílhavo.

4. PAPE 2007/2008 - APROVAÇÃO DE PROJECTOS
Foi deliberado proceder à aprovação dos projectos candidatos ao Programa de Apoio 

aos Projectos Educativos / PAPE 2007/2008, que em breve serão apresentados publicamente. 
Foram aprovadas 14 candidaturas, sendo 2 de Jardins de Infância (Cambeia e Marinha 
Velha), 7 de Escolas de 2º e 3º Ciclo (Ílhavo e Gafanha da Nazaré) e 5 de Escolas Secundárias 
(Ílhavo e Gafanha da Nazaré). Os projectos englobam variadíssimos temas, desde a 
matemática, o ambiente, energias renováveis, jornalismo, desporto e cidadania. 

O valor total da comparticipação da Câmara Municipal de Ílhavo de 14.340 euros. 
O PAPE foi lançado pela CMI em 2002, sendo esta a sua sexta edição.	

5. SUBSÍDIO PONTUAL - GALITOS
O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um apoio publicitário no valor de 1.250 

Euros ao Clube de Galitos - Secção Náutica como apoio à realização da XXII edição da 
corrida Descida da Ria no Canal de Mira entre o Parque de Campismo e o Clube de Vela 
da Costa Nova.

6. SUBSÍDIO PONTUAL - CÁRITAS
O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um subsídio pontual no valor de 1.500 

Euros à Caritas Diocesana - Grupo Caritas Paroquial da Gafanha da Nazaré, como forma 
de apoio à concretização do seu Plano de Actividades para o ano 2007.

7. SUBSÍDIO PONTUAL - A TULHA
Foi ainda aprovado pelo Executivo Municipal a atribuição de um subsídio pontual no valor 

de 2.500 Euros ao Grupo de Jovens A Tulha, como forma de apoio à organização do XI 
Festival da Canção Vida.

II - Obras na Ponte da Barra
Na sequencia das informações anteriores e no seguimento aos trabalhos imprescindíveis 

à execução das obras na Ponte da Barra, haverá a necessidade de proceder a três curtas 
interrupções de tráfego, com um máximo de duração de 15 minutos cada, nas noites de 23 
(Quarta-feira)  para 24 (Quinta-feira), e 24 para 25 (Sexta-feira) de Janeiro, entre as 22h00 
e as 6h00.
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Nessa medida, a Brigada de Transito da GNR, acompanhará em permanência os trabalhos, 
encontrando-se como percurso alternativo o acesso pela Praia da Vagueira, Concelho de 
Vagos, devidamente sinalizado.

Assim, e antecipadamente, o empreiteiro (Teixeira Duarte) e o dono de obra (EP), com 
o acompanhamento da Câmara Municipal de Ílhavo solicitam a todos os utentes da Ponte 
da Barra, toda a compreensão para os incómodos causados por esta operação.

Grata pela atenção dispensada a estes assuntos, apresento os meus melhores 
cumprimentos,

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