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I - V Seminário Náutico do Município de Ílhavo

No próximo dia 18 de abril de 2013 (quinta-feira) realiza-se no Centro Cultural da Gafanha
da Nazaré o V Seminário Náutico do Município de Ílhavo, com ações destinadas aos Alunos
do Ensino Secundário da área de Desporto, subordinado ao tema “Experiências Náuticas”,
tendo sido preparado um programa enriquecido pela possibilidade de frequentar a componente
prática e teórica das várias atividades.

A sessão prática terá início às 9h15, no Jardim Oudinot, Praia da Barra, Porto de Pesca
Costeira, Piscina Municipal de Ílhavo e Praia da Barquinha, possibilitando a experimentação
de várias modalidades náuticas, como jogos de salvamento aquático, polo aquático, ori-
canoagem, vela canoagem, mergulho, surf e ainda um passeio pela Ria.

A sessão teórica decorrerá durante a tarde no Centro Cultural da Gafanha da Nazaré,
com início previsto pelas 14h00, contando com a presença de alguns convidados que irão
partilhar o seu percurso e experiência, procurando estimular os Jovens para o desenvolvimento
de ideias empreendedoras e de perspetivas de carreira na área náutica. No final do Seminário
serão apresentados os vencedores do Concurso Ideias Náuticas, desenvolvido com os
Alunos do Ensino Secundário em resposta ao desafio lançado de apresentação de ideias
e propostas empreendedoras no âmbito da náutica.

Constituído em 2008, o Fórum Náutico representa uma aposta ganha e em crescimento,
de desenvolvimento de uma estratégia de dinamização das atividades náuticas, em particular
nas áreas de desporto, cultura e recreio, congregando esforços entre os principais agentes
responsáveis pelas atividades nessas áreas, honrando e promovendo a história e cultura
do Município que tem “O Mar por Tradição”, na afirmação de elementos diferenciadores,
usando o Mar, a Ria de Aveiro e as Atividades Náuticas na construção de um futuro promissor.

Nota: em anexo segue programa completo do V Seminário Náutico do Município de
Ílhavo.

II - Simulacro no Jardim-de-infância E EB1 da Gafanha da Encarnação Norte / Nova Data

O Serviço Municipal de Protecção Civil vai realizar no próximo dia 18 de Abril, quinta-feira,
pelas 11h00, um Simulacro no Jardim-de-infância e EB1 da Gafanha da Encarnação Norte.

Esta acção tem como principal objectivo efectuar um teste ao Plano de Emergência deste
estabelecimento de ensino, assim como ao próprio Plano Municipal de Emergência de
Protecção Civil, nomeadamente no que concerne à articulação entre os dois.

Esta iniciativa insere-se na estratégia global da Câmara Municipal de Ílhavo para a área
da Protecção Civil, com os objectivos principais de lhe dar maior notoriedade e capacidade
de intervenção, sensibilizando cada um dos nossos cidadãos para o papel vital que podem
e devem assumir na prevenção de situações de risco, integrando desta forma, cada um
deles, a equipa da Protecção Civil.

Atendendo à especificidade deste tipo de exercício, solicitamos que no tratamento que
vierem a dar a esta informação não façam referência à hora a que o mesmo irá ocorrer, de
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forma a evitar que nesse momento se aglomere no local um número exagerado de pessoas,
situação que constituirá seguramente um factor acrescido de risco, e que por isso deverá
ser evitado.

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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