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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 26 de Maio de
2008:

1 -  Abertura de Concurso “Ampliação do Mercado da Costa Nova”
Foi deliberado aprovar a abertura do Concurso Público para a “Ampliação do Mercado

da Costa Nova”. O valor estimado da obra é de 1.170.000 ¤ (um milhão cento e setenta mil
euros), com um prazo de execução previsto de 10 meses.

Esta é uma obra muito importante a vários níveis e que vem dar resposta às necessidades
da Comunidade de Pescadores da Costa Nova, nomeadamente às Vendedoras no Mercado,
cumprindo todas as regras higieno-sanitárias. Assim, o novo mercado ficará dotado de várias
valências, nomeadamente uma cozinha industrial, armazéns frigoríficos e de congelação
para peixe e marisco; uma área específica para venda de marisco cozido; duas lojas no rés-
do-chão e um restaurante no 1º piso.

O terreno necessário à ampliação das obras do Mercado será cedido à Câmara em pleno
direito por permuta da propriedade do restaurante. Esta operação envolve um valor de 400
mil euros.

Esta obra será alvo de uma candidatura ao programa de apoio às pescas dos fundos
comunitários 2007/2013 - “PROMAR”.

2 - Protocolo de Cooperação para a construção do Hospital de Cuidados Continuados
da Santa Casa de Misericórdia de Ílhavo

O Executivo Municipal ratificou o Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de
Ílhavo e a Santa Casa de Misericórdia de Ílhavo (SCMI) para a construção do Hospital de
Cuidados Continuados. A assinatura deste Protocolo decorreu no passado dia 20 de Maio
numa cerimónia em que estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
Engº Ribau Esteves, o  Provedor da SCMI, Professor Fernando Maria e o Dr. Gomes da Silva,
Administrador da ARS do Centro.

O presente Protocolo de Cooperação é mais um passo no sentido da concretização de
uma obra há muito reclamada e necessária à população do Município de Ílhavo e da Região.
(ver protocolo em anexo)

3 - Marchas Sanjoaninas de Ílhavo/2008
A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover a realização da Edição de 2007 das Marchas

Sanjoaninas de Ílhavo, nos próximos dias 20, 21 e 28 de Junho, em parceria com as seguintes
Associações: Grupo de Jovens “A Tulha”, Grupo de Jovens da Praia da Barra, Rancho
Folclórico “Os Palheiros da Costa Nova”, Associação de Pais e Amigos das Crianças da
Gafanha da Encarnação e Grupo de Dança “Pestinhas”.

Esta iniciativa que faz parte da agenda de actividades culturais promovidas pela Câmara
Municipal de Ílhavo para o ano de 2008, tem como objectivos:

- Manter a tradição desta festa de cultura popular bem apreciada e vivida pelas populações
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do Concelho de Ílhavo;
- Promover a divulgação da criação artística nas vertentes da coreografia, música, poesia

e demais requisitos envolvidos nesta manifestação pública de cultura predominante de raiz
popular;

- Promover a notoriedade e visibilidade cultural e artística do Concelho de Ílhavo.

Esta iniciativa, uma mostra da grande riqueza da nossa cultura popular, terá três dias de
exibição pública com os desfiles a acontecerem nos dias 20 de Junho, Sexta-feira na Avenida
Fernão Magalhães na Praia da Barra; dia 21 de Junho, Sábado no local do antigo Mercado
por trás da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré e no Sábado dia 28, no Pavilhão
Municipal Capitão Adriano Nordeste, em Ílhavo.

Nota: a reunião de Câmara da próxima segunda-feira dia 2 de Junho decorrerá no Centro
de Educação Ambiental na Gafanha D´Aquém.

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

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa Nº 39

26 de Maio de 2008

informação

02/02


