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I - CMI participa no Fórum do Mar

Reforçando a aposta do Município na promoção e divulgação do Mar como elemento
diferenciador e estratégico de crescimento económico, a Câmara Municipal de Ílhavo marca
presença no Fórum do Mar, uma iniciativa que decorrerá entre os dias 16 e 19 de Junho de
2011 na Exponor - Feira Internacional do Porto, organizado pela AEP - Associação Empresarial
de Portugal e a Associação Oceano XXI - Cluster do Conhecimento e Economia do Mar.

Destinado aos diferentes sectores que integram a economia do mar, desde a comunidade
científica à sociedade em geral, espera-se que este evento constitua uma plataforma de
aprofundamento das redes de relação e cooperação com as várias entidades, bem como
o aparecimento de novas oportunidades de trabalho na área da economia do Mar.

A CMI estará presente na exposição Feira do Mar, com um espaço (stand) de apresentação
e divulgação do Município, com especial destaque para o Museu Marítimo de Ílhavo e com
uma intervenção na componente “Viver o Cluster”, amanhã pelas 12h30, com o objectivo
de dar a conhecer todo o trabalho desenvolvido pelo Município que tem “O Mar por Tradição”
na promoção da cultura e conhecimento do Mar.

II - 1.º Aniversário de Renovação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

Com a inauguração do renovado Centro Cultural da Gafanha da Nazaré (CCGN), a 20
e Junho de 2010, e após um ano de programação regular, o investimento de ampliação e
qualificação do Centro Cultural da Gafanha da Nazaré é uma aposta ganha da Câmara
Municipal de Ílhavo (CMI) na concretização da importante caminhada de crescimento e de
desenvolvimento do Município. Este Equipamento Cultural, integrado na rede municipal e
gerido de forma integrada com o Centro Cultural de Ílhavo, é mais um instrumento da
prioritária política cultural da CMI, cumprindo os seus objectivos principais e propostos à
comunidade: a preservação e a promoção dos valores da nossa história, a formação integral
dos Cidadãos e a promoção do espírito de inovação e de empreendedorismo.

Neste primeiro ano de actividade, o CCGN acolheu um total de 15567 pessoas, que
visitaram e participaram nas setenta e nove acções realizadas nas mais variadas áreas
artísticas, destacando-se a presença dos mais conceituados artistas nacionais, tais como
Tereza Salgueiro com os convidados António Chaínho & Fernando Alvim, Jacinta, Pedro
Barroso, Rita Guerra, Lúcia Moniz, Helena Isabel, Maria João Abreu e Rita Salema, Marina
Mota e Carlos Cunha ou Octávio de Matos e Luís Aleluia. No desenvolvimento da sua
actividade, o CCGN acolheu quarenta e duas acções de entidades públicas, privadas e
associativas de proveniência local e regional, resultado da sua opção de abertura ao território
e à comunidade local.

Para assinalar o 1.º Aniversário do renovado Centro Cultural da Gafanha da Nazaré, a
Câmara Municipal de Ílhavo e a Administração do Porto de Aveiro, construíram uma parceria
para a apresentação da exposição “A Barra e os Portos da Ria de Aveiro: 1808-1932”,
organizada pelo Arquivo da Administração do Porto de Aveiro. Esta exposição encontra-se
patente na sala de exposições do CCGN de 20 de Junho a 30 de Setembro de 2011 e  reúne
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um importante espólio documental e material da memória da criação de uma das mais
valorizadas mudanças geográficas potenciadas nesta região, que permitiram a construção
de um dos portos mais emergentes de Portugal e da Europa, e que hoje assume um
importante relevo no Município de Ílhavo, em especial na Cidade da Gafanha da Nazaré.

Agradecemos toda atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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