
PROGRAMA:

22.º Aniversário
Elevação de Ílhavo a Cidade
13 de julho de 2012

VISITAS DE TRABALHO

15h30  
Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo
16h30  
Casco Antigo da Cidade

17h30  
Ponto de situação da execução 
dos projetos da RUCHI
Bar do Centro Cultural de Ílhavo
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Ampliação do Museu Marítimo de Ílhavo

A ampliação do Museu Marítimo 
de Ílhavo, que localiza nos 
terrenos mais a Norte da antiga 
Escola Preparatória de Ílhavo, 
representa um dos novos projetos 
que integram o Programa de 
Regeneração Urbana do Centro 
Histórico de Ílhavo (RUCHI), 
aproveitando a oportunidade 
excecional de um co-financiamento 
do Programa Operacional da 
Região Centro (PORC) de 85% 
sobre o valor elegível do projeto.

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO TOTAL 2.870.150,00 Euros
FINANCIAMENTO FEDER 2.296.120,00 Euros
PRAZO DE EXECUÇÃO 9 meses
ADJUDICAÇÃO DA OBRA 6 de julho de 2011
EMPRESA Encobarra, SA

INAUGURAÇÃO PREVISTA 21 de outubro de 2012

Principais características da intervenção:

• Ligação física direta ao edifício do MMI e ao CIEMar-Ílhavo - Centro de 
Investigação e Empreendedorismo
• Instalação de um Aquário para Bacalhaus
• Área social para realização de pequenas exposições
• Área dedicada à investigação e às reservas

O renovado MMI terá a partir do próximo dia 21 de outubro, dia do 11.º 
Aniversário da sua ampliação e remodelação, um Aquário de Bacalhaus 
que integrará o bacalhau vivo no discurso expositivo do Museu.
 

ANTES JULHO 2012

www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
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Qualificação Urbana e Ambiental do Casco Antigo da Cidade

A obra de Qualificação Urbana e 
Ambiental do Casco Antigo, em 
curso há cerca de um ano e meio, 
está na sua fase final de execução, 
prevendo-se a sua finalização na 
primeira quinzena de agosto de 
2012. Esta é uma obra que confere 
qualidade ao espaço urbano e que 
exige uma utilização cuidada por 
parte de todos, atitude essencial 
para a boa conservação dos 
materiais. Chamamos especial 
atenção para a boa utilização do 
sistema de recolha de resíduos 
sólidos urbanos e dos locais 
reservados à circulação pedonal e 
automóvel. Lançamos desde já uma 
campanha de sensibilização para 
o bom uso dos espaços pedonais 
nos quais é proibido estacionar 
automóveis. 

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
ENTIDADE PARCEIRA Universidade de Aveiro
INVESTIMENTO TOTAL 2.324.607,72 Euros
FINANCIAMENTO FEDER 1.819.850,63 Euros
PRAZO DE EXECUÇÃO 18 meses
ARRANQUE DA OBRA fevereiro de 2011
ADJUDICAÇÃO DA OBRA 15 de setembro de 2010
CONSÓRCIO Encobarra - Engenharia e Construções, SA/Asibel - Construções, S.A.

Principais características da intervenção:
• Intervenção de qualificação urbana das infraestruturas:

- Saneamento básico
- Passeios, estacionamentos e arruamentos
- Redes de distribuição de energia e telecomunicações
- Recolha de RSU’s
- Mobiliário urbano

• Criação de condições de segurança e conforto da circulação pedonal, com 
atenção às necessidades de pessoas com mobilidade condicionada
• Intervenção ao nível da gestão de hierarquia viária
• Disponibilização de estacionamento
• Valorização dos “becos”

O uso pedonal do centro da cidade é uma aposta que todos devemos 
assumir, estacionando os automóveis nos locais reservados para o 
efeito dentro do Casco Antigo ou nos parques de estacionamento que 
existem nas imediações próximas. 

ANTES JULHO 2012
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CIEMar-Ílhavo Centro de Investigação e Empreendedorismo

A sua localização estratégica na 
proximidade de edifícios como 
o Museu Marítimo de Ílhavo, a 
Biblioteca Municipal, a Junta de 
Freguesia de S. Salvador, a Câmara 
Municipal e o Centro Cultural de 
Ílhavo promove a atração de novos 
públicos e novas oportunidades de 
emprego e valorização da qualidade 
de vida urbana, sempre associada 
à preservação da cultura, história 
e tradições da Comunidade local, 
através da organização de iniciativas 
que visem a sua divulgação e 
promoção.

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO TOTAL 1.056.473,58 Euros
FINANCIAMENTO FEDER 845.178,87 Euros
PRAZO DE EXECUÇÃO 9 meses
ARRANQUE DA OBRA fevereiro de 2011
ADJUDICAÇÃO DA OBRA 15 de setembro de 2010
EMPRESA Construções Marvoense, Lda.

INAUGURAÇÃO 31 de março de 2012

O CIEMar-Ílhavo é composto por quatro valências ou subunidades: 

CIEMar - unidade de investigação nas áreas de História Marítima, Antropologia 
Marítima, Geografia Marítima e investigação pluridisciplinar sobre conteúdos 
e patrimónios materiais e imateriais representados no MMI. 
DocMar - arquivo de temática marítima de singular importância, permite o 
desenvolvimento de projetos de investigação sobre temas marítimos, em 
geral, e memória das pescas, em particular. Aberto à consulta pública. 
MarInfo/Incubadora de empresas de conteúdos em cultura do mar 
- unidade produtora de conteúdos em Cultura do Mar, aplicáveis a museus e 
a outras instituições culturais, científicas e educativas. 
ForMarÍlhavo - unidade de educação informal capaz de socializar grandes 
temas de cultura marítima e de partilhar resultados de investigação do CIEMar 
em articulação com outros agentes e instituições.

ANTES JULHO 2012

www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
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Casa da Música de Ílhavo

Projeto de reabilitação da antiga 
Escola Primária n.º 1 de Ílhavo 
(Ferreira Gordo), que visa qualificar 
globalmente o edifício, com 
destaque para a recuperação da 
cobertura e para a adaptação das 
salas existentes para o trabalho 
de ensaio e formação na área da 
música tradicional das Bandas 
Filarmónicas e dos Ranchos 
Folclóricos.

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO TOTAL 347.680,00 Euros
FINANCIAMENTO FEDER 347.680,00 Euros
PRAZO DE EXECUÇÃO 9 meses
ADJUDICAÇÃO DA OBRA 6 de julho de 2011
EMPRESA Encobarra, SA

Objetivos do investimento:

• Recuperação e requalificação de um edifício do início do século XX, 
simbólico em termos sociais e culturais
• Salvaguarda da traça arquitetónica do edifício
• Valorização do património como reforço da identidade social e cultural
• Contribuição para a dinamização cultural, com a adaptação de uma 
construção escolar para trabalho de ensaio e formação musical do Grupo 
de Folclore “O Arrais” e da Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo 
- “Música Nova”

PROJETOANTES
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Requalificação Urbana da Av. 25 de Abril

A Requalificação Urbana da Avenida 
25 de Abril visou contribuir para 
a consolidação do caráter e da 
identidade urbana deste espaço de 
referência e de vivências na Cidade, 
tornando a principal Avenida 
da Cidade – Sede do Município 
progressivamente mais pedonal e 
acolhedora, por forma a estabelecer 
um equilíbrio entre a paisagem 
ambiental e o edificado existente.
Esta obra completou a qualificação 
urbana da zona da Cidade, e teve 
a primeira fase agregada à obra do 
Centro Cultural de Ílhavo.

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO TOTAL 1.005.569,93 Euros
FINANCIAMENTO FEDER 717.096,34 Euros
PRAZO DE EXECUÇÃO 6 meses
ARRANQUE DA OBRA 14 de fevereiro de 2011
ADJUDICAÇÃO DA OBRA 15 de setembro de 2010
EMPRESA PaviAzeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda.

INAUGURAÇÃO 12 de novembro de 2011

Principais características da intervenção:

• Qualificação do arruamento com o aumento da largura e a alteração do 
piso dos passeios do lado Norte da Avenida
• Reformulação da placa central e da rotunda de fonte cibernética
• Alteração da rede de iluminação pública e da estrutura arbórea
• Criação de novas zonas de estar junto das unidades comerciais
• Conclusão da qualificação urbana desta zona da Cidade
• Renovação do Largo Amália Rodrigues

JULHO 2012ANTES
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Qualificação Urbana da Antiga EN 109

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO TOTAL 1.864.325,39 Euros
FINANCIAMENTO FEDER 717.659,28 Euros
PRAZO DE EXECUÇÃO 9 meses
ARRANQUE DA OBRA setembro de 2009
ADJUDICAÇÃO DA OBRA 6 de junho de 2009
EMPRESA Paviazeméis – Pavimentações de Armazéns, Lda.

INAUGURAÇÃO 13 de janeiro de 2011

A obra da requalificação urbana da EN 109 permitiu a qualificação 
geral da via urbana, nomeadamente ao nível dos sistemas de recolha 
das águas pluviais, dos Passeios, da Iluminação Pública, do Mobiliário 
Urbano, bem como da renovação de todo o Pavimento, elevando a sua 
qualidade urbana e a segurança de todos os seus utilizadores.

ANTES JULHO 2012
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Hospital de Cuidados Continuados (SCMI)

Inaugurada a 13 de novembro 
de 2010, esta nova unidade 
hospitalar, integrada na Rede 
Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados, constitui um importante 
equipamento para a gestão 
da saúde e para a gestão da 
integração social da Região de 
Aveiro.

ENTIDADE TITULAR Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
ENTIDADE PARCEIRA Câmara Municipal de Ílhavo, Ministério da Saúde e Comunidade Ilhavense
INVESTIMENTO TOTAL 4.255.456,00 Euros
FINANCIAMENTO FEDER 2.502.669,04 Euros
PRAZO DE EXECUÇÃO 11 meses
ARRANQUE DA OBRA 9 dezembro de 2008
ADJUDICAÇÃO DA OBRA 11 novembro de 2008
EMPRESA Sociedade de Construções José Coutinho, SA

INAUGURAÇÃO 13 novembro de 2010

Principais características da intervenção:

• Recuperação e requalificação de um edifício do século XX, simbólico 
em termos sociais e culturais
• Reabilitação e ativação do antigo Hospital de Ílhavo, contribuindo para 
uma efetiva inclusão social e para a melhoria da qualidade de vida dos  
cidadãos
• 55 camas para internamentos de média e longa duração (23 em quartos 
duplos e 9 em quartos individuais) de cuidados continuados
• Medicina de reabilitação
• Apoio domiciliário

ANTES JULHO 2012
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Espaço envolvente ao Hospital de Cuidados Continuados (SCMI)

A intervenção da zona envolvente 
ao Hospital de Cuidados 
Continuados da Santa Casa da 
Misericórdia veio permitir o acesso 
ao mesmo, deixando de ser 
necessário utilizar a antiga EN 109 
como porta principal de acesso, 
passando a ter frente para a zona 
poente, onde é igualmente possível 
o estacionamento automóvel. 

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
ENTIDADE PARCEIRA Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo
INVESTIMENTO TOTAL 557.642,17 Euros
FINANCIAMENTO FEDER 327.578,78 Euros
PRAZO DE EXECUÇÃO 2 meses
ARRANQUE DA OBRA Julho de 2010
ADJUDICAÇÃO DA OBRA 20 de maio de 2010
EMPRESA Paviazemeis – Pavimentações de Azeméis, Lda.

INAUGURAÇÃO 13 de novembro de 2010

Objetivos do investimento:

• Garantia das condições necessárias de acesso à Unidade de Cuidados 
Continuados (por pessoas e viaturas)
• Garantia do bom enquadramento na restante área urbana da Cidade 
de Ílhavo
• Criação de um novo arruamento de acesso à antiga Escola Básica n.º 
1 de Ílhavo (Ferreira Gordo)

ANTES JULHO 2012
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Reabilitação do Edifício-Sede do Illiabum Clube

A nova vida do edifício-sede do 
Illiabum Clube vai permitir a criação 
de uma área de prestação de 
serviços públicos (no rés-do-chão) 
e a adaptação dos dois pisos 
restantes para funções de relevante 
interesse para a vida do Clube e da 
Comunidade.

ENTIDADE TITULAR Illiabum Clube
ENTIDADE PARCEIRA Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO TOTAL 289.089,73 Euros
FINANCIAMENTO FEDER 188.025,84 Euros

Principais características da intervenção:

• Reabilitação de um edifício do século XIX, simbólico em termos sociais 
e culturais
• Salvaguarda da traça arquitetónica do edifício
• Introdução de amplitude espacial no piso térreo e adaptação às regras 
de acessibilidade
• Criação de um programa de alojamento temporário para atletas não 
residentes com capacidade de 6 camas e respetivos espaços de apoio 

ANTES PROJETO
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Dinamização Cultural

O Município de Ílhavo possui 
um vasto e diversificado 
património imaterial, um conjunto 
de infraestruturas de apoio à 
criatividade e uma comunidade 
associativa e escolar participativa 
e interessada. Com este projeto 
pretende-se gerar um envolvimento 
efetivo de toda a Comunidade, 
das Associações e das Escolas 
na redescoberta do espaço 
público renovado, fomentando o 
papel das tradições locais, numa 
relação estreita com a cultura 
contemporânea, através das várias 
disciplinas artísticas: a música, o 
teatro, a dança, a literatura e as 
artes plásticas.

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIROS Câmara Municipal de Ílhavo, Associações Culturais e Recreativas do Município, 
Casas da Cultura a nível Regional e Nacional e Ministério da Cultura.
INVESTIMENTO 273.500,00 Euros
FINANCIAMENTO FEDER 218.800,00 Euros

PERCENTAGEM DE EXECUÇÃO 90%

Entre os dias 5 e 8 de julho, a Cidade de Ílhavo, em particular o seu Centro 
Histórico e o Jardim Henriqueta Maia, viveram momentos inesquecíveis 
com o Festival Rádio Faneca, um festival de cruzamentos das artes 
performativas, visuais e da música, que se realizou na vertente imaterial 
do Programa da RUCHI.
O Festival Rádio Faneca convocou a comunidade a ser co-produtora, 
envolvendo-a na preparação, execução e implementação dos projetos 
de programação, comunidade essa que respondeu com empenho, 
dedicação e com muita alegria, num programa que apresentou projetos 
que convocaram as memórias da vivência do Centro Histórico  de Ílhavo 
(CHI), dando-lhes novos sentidos e significados, procurando recontar 
histórias e pluralizar memórias. Foram os casos dos projetos Casa Aberta, 
Jogos dos 7 Carris, Jogos nos Jardins, residência artística ConFIAR nos 
Becos, Jazz nos Cafés, Rádio Faneca convida Fernando Alvim ou o 
Cinema drive-in.
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Investigação do Património Expressivo

Com o objetivo de contribuir para a valorização e preservação da 
memória e da identidade local, particularmente as culturas de mar e de 
matriz urbana, a Câmara Municipal de Ílhavo integrou este projeto na 
RUCHI, tendo entregue à Universidade de Aveiro a sua execução. A 
UA está desenvolver o Projeto MIMAR - Memória e Imaginários de Mar, 
que consiste na realização de pesquisas bibliográficas e em trabalho de 
campo, com entrevistas e gravações a organizações e eventos junto das 
Associações Culturais e de Pessoas de referência local. 

ENTIDADE TITULAR Câmara Municipal de Ílhavo
PARCEIROS Universidade de Aveiro
INVESTIMENTO 91.350,00 Euros
FINANCIAMENTO FEDER 59.999,59 Euros

PERCENTAGEM DE EXECUÇÃO 80%
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Dinamização da Atividade Comercial e do Mercado da Habitação

ENTIDADE TITULAR Associação Comércial de Aveiro
PARCEIRO Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO TOTAL 60.000,00 Euros
FINANCIAMENTO FEDER 48.000,00 Euros

PERCENTAGEM DE EXECUÇÃO 40%

A estratégia de revitalização económica do Centro Histórico de Ílhavo 
alia a criação de infraestruturas de segurança, ambiente e mobilidade ao 
desenvolvimento de um conjunto de atividades de lazer e entretenimento 
que pretendem, por um lado, enriquecer e qualificar o espaço público e, 
por outro, captar e atrair visitantes. A proposta concebida para a RUCHI 
tem como objetivo, requalificar e dinamizar o mercado de habitação, 
criar hábitos de consumo de proximidade, valorizando e proporcionando 
oportunidades de negócio às unidades de comércio tradicional.  
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Um Centro Histórico Peculiar da Comunidade 
à Cultura e aos Desafios da Contemporaneidade

Consubstanciado na morfologia particular da Cidade, o enquadramento 
cultural e histórico em que ela ganhou forma tem de ser aprofundado 
e divulgado, assumindo especial importância o estudo multidisciplinar 
que permita entender a evolução da malha característica do Centro 
Histórico de Ílhavo, de modo a fundamentar uma intervenção integrada 
na qualificação do mesmo.
Este projeto que a UA executa em parceria com a CMI liga-se ao 
Projeto MIMAR que marca presença com o website que pretende ser 
um repositório do arquivo de informação, bem como um espaço de 
colaboração para a participação das pessoas que queiram deixar o seu 
depoimento ou colaborar no projeto.

ENTIDADE TITULAR Universidade de Aveiro
PARCEIRO Câmara Municipal de Ílhavo
INVESTIMENTO TOTAL 50.000,00 Euros
FINANCIAMENTO FEDER 40.000,00 Euros

PERCENTAGEM DE EXECUÇÃO 90%


