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O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) inicia hoje, dia 4 de Junho de 2010,
uma visita à Comunidade Emigrante de Newark (EUA) tendo regresso marcado para o
próximo dia 8.

Esta iniciativa tem dois momentos altos. No Sábado dia 5 ao jantar, uma acção de
angariação de fundos para o Lar e Centro de Dia da Associação de Solidariedade Social
da Gafanha do Carmo (ASSGC). No Domingo dia 6 ao almoço, é feita a inauguração das
obras da Sede da Associação Cultural e Recreativa Gafanhense de Newark com a entrega
de uma prenda da CMI: um painel de azulejo pintado à mão com a imagem do Navio-Museu
Santo André.

O Lar e Centro de Dia da ASSGC que vai acolher um total de 76 idosos - 25 em regime
de Lar, 25 na sua valência de Centro de Dia e também 25 em apoio domiciliário -, conta com
um decisivo apoio da CMI ao nível da execução do projecto, da aquisição dos terrenos
necessários e de um apoio financeiro directo à obra. A ASSGC teve sempre um apoio muito
forte (incluindo o financeiro) da Comunidade Emigrante de Newark, que muito se agradece
também com esta visita oficial do Presidente da CMI e da sua comitiva, que integra a
Vereadora Dra Beatriz Martins, o Presidente da ASSGC Amândio Costa e o seu Vice-Presidente.

Com a sua entrada em funcionamento, cuja data será anunciada nesta viagem a Newark,
damos mais um importante passo na elevação da qualidade de vida da População da
Gafanha do Carmo e do Município de Ílhavo.

Na visita à Associação Cultural e Recreativa Gafanhense de Newark realizada no dia 30
de Maio de 2009 o Presidente da CMI assumiu o compromisso de apoiar as obras de
qualificação da sede desta Associação, com um painel de azulejo pintado à mão para
colocar no topo do salão de eventos.

De comum acordo com os dirigentes da Associação, foi escolhido o Navio-Museu Santo
André como elemento central desse painel, dado o facto de se tratar de um dos símbolos
de referência do Município de Ílhavo, da sua história e Cultura de Terra que tem “O Mar por
Tradição” e o bacalhau como elemento muito importante dessa história e da actividade
económica do Município.

O painel é da autoria de Agostinho Duarte, da empresa D. Duarte Azulejaria, da Curia,
Anadia, e o seu custo foi totalmente assumido pela CMI.

A sua presença na Sede desta nossa Associação, assume também o carácter de um
marco que assinala a relação permanente da nossa Comunidade Emigrante de Newark com
a sua Terra, numa lógica e numa atitude que fortalece os laços da geminação entre os
Municípios de Ílhavo e de Newark.

Nesta viagem é feita a distribuição de um panfleto com informações sobre a actividade
da CMI, muito em especial das obras em curso, e dos investimentos de natureza social,
muito em especial do Lar e Centro de Dia da ASSGC.

O Presidente da CMI leva um forte Abraço de Agradecimento aos Nossos Emigrantes
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que têm dado muita atenção à sua/nossa Terra e têm partilhado importantes contributos
para as Obras Sociais em curso.

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

Guilherme Teixeira Carlos, Eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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