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I - PRESIDENTE DA CMI DE VISITA OFICIAL A PARATY/BRASIL

O Município de Ílhavo celebrou em 06 de Setembro de 2000 um Termo de Geminação 
entre as Cidades de Ílhavo/Portugal e Paraty/Brasil enquadrado nos laços históricos e culturais 
que unem estas duas Cidades, bem como pela necessidade de reforçar a cooperação, 
amizade e solidariedade entre Portugal e o Brasil, após o importante e dedicado trabalho 
de Tom e Thereza Maia, autores do Livro “Ílhavo, Terra Maruja”.

Passados 12 anos, e assinalando-se o “Ano de Portugal no Brasil”, o Município de Ílhavo 
aposta no relançamento da ligação com Paraty, com uma visita oficial do Presidente da CMI 
(e do seu Adjunto), marcando presença na FLIP - Festa Literária Internacional de Paraty 
2013, com o lançamento da terceira edição do livro “Ílhavo, Terra Maruja” após a recente 
actualização preparada pelos autores. Este livro é mais um elemento de promoção do 
Município de Ílhavo que retrata a Cultura, Beleza das Paisagens e Tradições da terra que 
tem “O Mar por Tradição”, aliando a modernidade e contemporaneidade presente nos mais 
recentes investimentos.

A sessão de relançamento da Geminação entre Ílhavo e Paraty e de apresentação pública 
da edição de 2013 do livro “Ílhavo, Terra Maruja”, terá lugar hoje, dia 04 de Julho, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Paraty, contando com a presença do Prefeito de Paraty.	

Em anexo segue convite divulgado em Paraty.

II - IV Simulacro de Salvamento Aquático 2013

No âmbito da Escola Municipal de Salvamento Aquático, um dos programas do Fórum 
Náutico Municipal de Ílhavo e do programa Municipal Férias Divertidas verão2013, promovidos 
pela Câmara Municipal de Ílhavo, e em colaboração com a Associação ResgatÍlhavo, irá 
decorrer hoje, quinta-feira dia 4 de julho, pelas 15h00, na praia da Barra, o IV Simulacro de 
Salvamento Aquático 2013". 

Esta iniciativa insere-se no programa Municipal Férias Divertidas de Verão - “Nadador 
Salvador Júnior”, que tem como objetivo proporcionar às crianças/adolecentes uma experiência 
idêntica à de um Nadador Salvador. Neste programa as crianças realizam um conjunto de 
atividades relacionados com o salvamento aquático, seguindo o acompanhamento de um 
nadador Salvador das nossas praias.

No dia do Simulacro, todos os participantes do programa estarão envolvidos, bem como 
todos os agentes necessários ligados ao salvamento aquático. 

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

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

informação


