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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 2 de Fevereiro
de 2009:

1. ADJUDICAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DA
GAFANHA DA NAZARÉ

O Executivo Municipal deliberou aprovar a adjudicação da obra de “Ampliação e
Remodelação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré” à firma ABB, SA. Pelo valor de
2.148.755,73 euros +IVA.

Esta obra agora adjudicada tem um prazo de execução de 6 meses e tem as seguintes
características principais:

- um Auditório para 400 Pessoas (por adaptação do actual) com as devidas condições
técnicas exigidas a uma boa Sala de Espectáculos, ao nível da acústica, do controlo ambiental,
do conforto para quem assiste e para quem trabalha;

- uma Galeria de Exposições com cerca de 400 m2, que evolui em dois pisos e tem
acesso autónomo;

- uma Sala de Conferências com 72 lugares;
- todas as devidas condições técnicas ao nível das acessibilidades, da rede de

combate a incêndios, da segurança dos utilizadores e da eficiência energética.
Com esta obra, que implica algumas reformulações dos espaços adjacentes, é cumprida

a 3ª fase de qualificação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, depois de se ter executado,
a instalação do Fórum Municipal da Juventude e Espaço Internet (1ª fase) e a instalação do
Pólo da Biblioteca Municipal (2ª fase).

2. REQUALIFICAÇÃO / BENEFICIAÇÃO DA EN 109 - ABERTURA DE CONCURSO
Foi deliberado proceder à abertura de concurso da obra de requalificação/beneficiação

da Estrada Nacional 109. Esta obra, orçada em ¤2.206.595,00 tem um prazo de execução
previsto de um ano e comporta a requalificação geral, nomeadamente ao nível dos sistemas
de recolha das águas pluviais, dos Passeios, da Iluminação Pública, do Mobiliário Urbano,
bem como renovação de todo o Pavimento.

3. PROJECTOS CMI FINANCIADOS PELO QREN
O Executivo Municipal tomou conhecimento da assinatura do Contrato de Delegação

de Competências com Subvenção Global entre a Autoridade de Gestão do Programa
Operacional Regional do Centro e a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro-Baixo
Vouga (Presidida pela Câmara Municipal de Ílhavo), assinatura esta que decorreu no passado
dia 16 de Dezembro de 2008, em Tomar. O presente contrato contempla obras no valor de
104 Milhões de Euros de investimento, com uma comparticipação de 60 Milhões FEDER,
distribuídas pelos 11 Municípios da Região de Aveiro.

As obras respeitantes ao Município de Ílhavo contempladas neste contrato, Ampliação
e beneficiação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, Pólo da Zona Industrial de Nova
Geração e Via de Cintura Nascente (1ª fase), totalizam um investimento previsto de 8.3
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Milhões de euros com uma comparticipação de 3.8 Milhões FEDER.

4. MUNICÍPIO DE ÍLHAVO NA BTL COM TURISMO CENTRO DE PORTUGAL
O Executivo Municipal tomou conhecimento da presença do Município de Ílhavo na

Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), o mais importante certame português dedicado ao turismo,
que decorreu em Lisboa, de 21 a 25 de Janeiro de 2009, integrado no stand da Entidade
de Turismo do Centro (ETC).

Demonstrando uma clara e forte aposta no sector do turismo, a ETC participou na BTL
com um stand próprio, onde foi apresentada publicamente no dia 21 a Marca “Turismo
Centro de Portugal”. Durante esta cerimónia de apresentação pública, foi servido um
espumante de honra (da Bairrada) acompanhado pela já famosa “Patanisca de Honra”
servida pela Confraria Gastronómica do Bacalhau.

A participação desta entidade na Bolsa de Turismo de Lisboa é um sinal de que a ETC
pretende concretizar uma “aposta política forte e prioritária no turismo, à escala intermunicipal”.
Assim, a nova Região de Turismo do Centro (NUT II do Centro, exceptuada a Serra da
Estrela), aposta na “Ria de Aveiro” como produto turístico da Nossa Região, num trabalho
que sempre será feito em parceria com outras entidades públicas e muito em especial
privadas, com interesses directos na região da Ria de Aveiro e da Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro.

Grata pela atenção dispensada, apresento os nossos melhores cumprimentos,

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