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I - Activação da AdRA - Águas da Região de Aveiro
A empresa Águas da Região de Aveiro SA constituída por dez dos Municípios da Região 

de Aveiro (incluindo Ílhavo) e a empresa pública Águas de Portugal, criada formalmente no 
dia 23 de Setembro 2009, inicia hoje, dia 1 de Maio 2010 a sua vida operacional e plena, 
numa aposta arrojada e determinada em implementar uma gestão mais capaz dos sistemas 
de baixa de distribuição de água e de saneamento básico, assim como uma nova capacidade 
de investimento de expansão e de manutenção destes importantes sistemas.

Vivemos agora o período de transição para uma nova realidade de gestão, mantendo a 
aposta em prestar serviços de qualidade elevada aos nossos Munícipes, gerindo estes 
sistemas com a devida sustentabilidade ambiental, financeira e sócio-económica.

Com a activação da AdRA, a CMI vai implementar uma reforma na sua estrutura orgânica 
e no funcionamento de alguns dos seus serviços, cessando desde já o Piquete 24 horas 
que teve quase 100% do seu trabalho na área da água e do saneamento básico, passando 
agora este serviço a ser prestado pela AdRA. A prontidão permanente dos serviços da CMI 
é mantida pela Protecção Civil (disponível 24 horas por dia) e por vários meios de comunicação.

Estamos empenhados no sucesso desta nova capacidade da Região de Aveiro.

II - Regresso do Lugre Santa Maria Manuela
A vida tem momentos que ocupam um lugar especial.
A viagem inaugural (a 1 e 2 de Maio 2010) rumo à nova Vida do Lugre Santa Maria 

Manuela da empresa Pascoal e Filhos, sedeada no Município de Ílhavo, é seguramente um 
momento especial que o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo se honra de partilhar 
com a Tripulação e os Convidados que compõem a equipa de marinheiros que usando o 
Atlântico, fazem uma ligação histórica entre Marin e Ílhavo, navegando à descoberta do mais 
altaneiro dos Faróis Portugueses - o da Praia da Barra - rumo ao Cais dos Bacalhoeiros do 
nosso Porto de Aveiro, situado na Cidade da Gafanha da Nazaré.

A Câmara Municipal de Ílhavo partilha esta aposta da Pascoal na Cultura do Mar, na 
operação marítimo-turística de um elemento vivo que testemunha a extraordinária história 
da Faina Maior e do Município que tem “O Mar por Tradição”: o nosso querido Santa Maria 
Manuela.

As viagens que colhem frutos são as que se fazem. Os investimentos que têm retorno 
são os que se concretizam. Os Homens que usam o presente para apostar no futuro são 
os que conseguem ter sucesso. As Parcerias que somam capacidades são as que dão vida 
e realidade aos sonhos.

Desejamos boas viagens ao nosso Santa Maria Manuela e a todos, sucesso à Pascoal, 
ao Município de Ílhavo, à Região de Aveiro e a Portugal, com esta nova capacidade 
propiciadora de mais e melhor para a Nossa Querida Terra.

Será com enorme alegria que amanhã (Domingo) por volta das 15h00 veremos dar 
entrada na Barra do Porto e da Ria de Aveiro, o Lugre Santa Maria Manuela, depois de sujeito 
a um exaustivo e cuidadoso processo de recuperação terminado na Galiza.
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III - CCI - “Dança em dia aberto”
No passado dia 29 de Abril o Centro Cultural de Ílhavo abriu as suas portas pelo segundo 

ano consecutivo para celebrar a dança, assinalando o Dia Internacional da Dança. À 
semelhança da edição de 2009, este evento foi apoiado pelas várias Associações e pelos 
Grupos de Dança do Município de Ílhavo e saldou-se por uma participação extraordinária: 
1.319 pessoas  que participaram nos diferentes momentos. 

Os diferentes ritmos e técnicas artísticas apresentados no CCI possibilitaram a troca de 
experiências entre disciplinas tão diferentes como o tango, os truques do hip-hop, a elegância 
de um passo de ballet, o folclore, passando pela exótica dança do ventre.

Esta aposta clara na valorização da criação artística local, nomeadamente na área da 
dança foi amplamente conseguida  e constitui-se como um exemplo de convivência e 
participação colectiva inter-geracional e social: centenas de crianças, jovens e menos jovens, 
participaram e trocaram experiências em torno da criação artística e do gosto pela cultura.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos,

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