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1. Assinatura dos Acordos de Cooperação com as Associações de Pais 
 
Realizou-se ontem, dia 12 de março, a assinatura dos Acordos de Cooperação para o corrente ano 

letivo com 18 Associações de Pais do Município de Ílhavo, num investimento total de cerca de 
350.000,00 euros.  

Aposta política prioritária, a Educação tem merecido especial destaque por parte da Câmara 
Municipal de Ílhavo ao longo dos anos, no âmbito de uma estratégia de desenvolvimento do Município 
que continuará a ter a sua centralidade nas pessoas e especialmente nas crianças. 

Para este ano letivo, a Câmara Municipal de Ílhavo aposta numa “Educação para Todos”, transversal 
a todas as faixas etárias, do pré-escolar até à maioridade, já que em todas as idades há muito para 
educar e aprender. Neste contexto, a Câmara Municipal de Ílhavo tem prezado o estabelecimento de 
Acordos de Cooperação com as Associações de Pais do Município, plenamente consciente que as 
mesmas assumem um papel cada vez mais relevante na vida ativa das Escolas, através do direito que 
lhes assiste de participar no processo educativo das crianças. 

 
Ver tabela em anexo. 

 
       
2. O Município de Ílhavo volta a marcar presença na BTL 
 
O Município de Ílhavo volta a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, a maior Feira de 

promoção turística do País, que está a decorrer entre os dias 12 e 16 de março, na FIL, bem 
representado através do Pólo de Marca Turística “Ria de Aveiro” e pelo Turismo Centro de Portugal, 
presença reforçada por intermédio da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. 

Com a principal missão de valorizar os recursos turísticos da área territorial do Centro de Portugal, o 
Turismo do Centro apresenta-se na edição 2014 da BTL de uma forma dinâmica e empenhada, 
divulgando as potencialidades turísticas de cada uma das suas Regiões e desvendando os argumentos e 
pretextos com os quais espera atrair mais turistas até final do ano.  

À semelhança dos anos anteriores, será dada uma tónica especial ao nível sensorial, com varias 
provas de degustação e apresentação de programas alicerçados na rica Gastronomia Regional, onde 
hoje marcará presença o “fiel amigo”, representado pela Confraria Gastronómica do Bacalhau.  

A representar a Câmara Municipal de Ílhavo, estarão presentes o Presidente da Câmara, Fernando 
Caçoilo, e o Vereador do Pelouro do Turismo, Paulo Costa, aproveitando a oportunidade para promover 
as potencialidades do Município, nomeadamente no que concerne aos principais eventos, dos quais se 
destaca o Festival do Bacalhau 2014, assim como para apresentar oficialmente o novo vídeo promocional 
do Museu Marítimo de Ílhavo.  

 
 
  


