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1. Feriado Municipal de Ílhavo 2014 
  

No próximo dia 21 de abril, segunda-feira de Páscoa, comemoramos o Feriado Municipal de Ílhavo 
com um conjunto de atividades, que têm início às 10h00 com a visita do Sr. Ministro da Defesa, Dr. José 
Pedro Aguiar-Branco, ao Museu Marítimo de Ílhavo (MMI), onde se procederá à assinatura do Protocolo 
de Cedência Temporária de Espólio Físico e Documental dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo ao 
MMI. 

Seguir-se-á às 10h45 a Cerimónia do Hastear das Bandeiras junto aos Paços do Concelho e a 
Sessão Solene Evocativa do Feriado Municipal, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ílhavo, na qual 
serão entregues Condecorações Municipais a um conjunto de entidades e individualidades. A Sessão 
Solene será este ano presidida pelo Sr. Ministro da Defesa José Pedro Aguiar-Branco. 

As comemorações do Feriado Municipal constituem um momento de festa e partilha, assumindo uma 
condição diferente pela homenagem que vamos realizar ao Poder Local no Município de Ílhavo. 

 
Programa 

 
10h45 
Hastear das Bandeiras com a presença da Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo 

(Música Nova) 
Paços do Concelho 
 
11h00 
Sessão Solene Comemorativa do Feriado Municipal e Entrega das Condecorações Honoríficas 

Municipais 
Salão Nobre dos Paços do Concelho 
 
12h30 
Inauguração da Exposição “Homenagem ao Poder Local no Município de Ílhavo” 
Atrium do Salão Nobre dos Paços do Concelho 
 
17h30 
Concerto Comemorativo dos 114 Anos da Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (Música 

Nova) 
Centro Cultural de Ílhavo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Reunião de Câmara – 16 de abril de 2014 
 

Apresentamos por este meio informação sobre as principais deliberações da Reunião do Executivo 
da Câmara Municipal de Ílhavo de hoje, quarta-feira, dia 16 de abril de 2014. 
 

I. Condecorações Municipais 2014 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar oito Condecorações Honoríficas a entregar no Feriado 

Municipal de Ílhavo no próximo dia 21 de abril e das quais se dá nota sumária: 
 
 » Medalha do Concelho em Vermeill: 
 
António Francisco das Neves Vieira pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ílhavo, no 

desempenho exemplar de funções autárquicas, tendo exercido, com alto sentido de dedicação e 
responsabilidade, os cargos de Vereador a tempo inteiro nos mandatos de 1997 a 2005 e de Presidente 
da Assembleia Municipal nos mandatos compreendidos entre 2005 a 2013. 

 
Confraria Gastronómica do Bacalhau pela relação de cooperação institucional com a Câmara 

Municipal de Ílhavo, tendo desenvolvido ao longo dos seus 15 anos de existência um trabalho notável de 
divulgação, articulado com os seus parceiros gastronómicos, nacionais e internacionais, constituindo um 
verdadeiro Embaixador na promoção e valorização da História e Cultura das Gentes de Ílhavo. 

 
Domingos Manuel Ferreira Vilarinho pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ílhavo, 

tendo desempenhado, com alto sentido de dedicação e responsabilidade, os cargos de Membro da 
Assembleia de Freguesia da Gafanha do Carmo, no mandato de 1997 a 2001, e de Presidente da Junta 
da Gafanha do Carmo por três mandatos consecutivos, no período compreendido entre 2001 e 2013. 
 

Joana Raquel Rodrigues Pontes pelo exemplo de Cidadania, dedicação, nobreza de sentimentos e 
orientação para os mais desfavorecidos, tendo suplantando dificuldades e obstáculos para converter 
toneladas de tampas que recolhe desde 2006 em material e equipamento ortopédico necessários para 
apoiar os utentes das IPSS’s do Município de Ílhavo. 

 
Eduardo Conde Pinto pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ílhavo, tendo exercido, 

com grande sentido de bem servir dedicação e responsabilidade, os cargos de Membro da Assembleia 
de Freguesia da Gafanha da Encarnação em dois mandatos, de 1986  a 1989, de 1.º Secretário da 
Mesa, entre 1990 e 1993, e de Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação de 2001 a 
2013. 

 
Manuel Lopes Mendes Serra pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ílhavo, 

desempenhando, com alto sentido de dedicação e responsabilidade, as funções de Vereador da Câmara 
de 1979 a 1981, de Presidente da Assembleia Municipal de 1990 a 1993, passando depois a Membro da 
Assembleia Municipal de 1994 a 1997. Desempenhou o cargo de Chefe de Gabinete do Presidente da 
Câmara, de 1998 a 2001, e foi Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, de 2002 a 2013. 
 

Rufino Manuel Martins Filipe pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ílhavo, 
desempenhando, com entusiasmo e disponibilidade, o cargo de secretário da Junta de Freguesia de S. 
Salvador durante quatro anos e, mais tarde, a liderança da equipa candidata à mesma Junta de 
Freguesia, que mereceu durante vinte e quatro anos consecutivos a confiança dos seus eleitores. 
 

» Medalha de Concelho em Ouro: 
 
José Agostinho Ribau Esteves pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ílhavo, 

dedicando-se desde muito jovem, com uma invejável tenacidade, dedicação e competência à gestão 
autárquica. Em 1990 com apenas 24 anos tomou posse como o primeiro Vereador da Juventude e 
Defesa do Meio Ambiente, tendo colocado ao serviço do Município uma forte dinâmica, nas áreas que 
abraçou. Em 1997, foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, onde permaneceu dezasseis 



anos, encetando um desenvolvimento ímpar em todo o território municipal de uma forma equilibrada, 
mobilizadora e inteligente.  

 
 
II. Programa Municipal de Bolsas de Estágio de Trabalho (2014/2015) 

 
O Executivo Municipal deliberou aprovar o lançamento da edição 2014/2015 do Programa Municipal 

de Bolsas de Estágio de Trabalho. 
O Programa Municipal Bolsas de Estágio de Trabalho tem como principal objetivo contribuir para a 

integração dos jovens desempregados do Município de Ílhavo no mercado de trabalho, através da sua 
participação em projetos de formação prática em contexto de trabalho, que complementem a sua 
qualificação anteriormente adquirida.  

Os estágios terão a duração de 12 meses consecutivos, com início em julho de 2014, e destinam-se 
a cidadãos residentes no Município de Ílhavo há mais de um ano (preferencialmente com idade entre os 
18 e os 30 anos (à data da apresentação da sua candidatura), titulares de bacharelato ou licenciatura 
(nível IV e V) ou detentores de comprovada aptidão profissional (nível III ou inferior), e se encontrem à 
procura de primeiro emprego, sejam desempregados à procura de novo emprego ou a procura de 
emprego na sua área de formação académica e/ou profissional. 

O Programa de estágios desenvolve-se em 6 áreas temáticas prioritárias: A – Educação, B – 
Qualificação Urbana e Ambiental, C – Desenvolvimento Empresarial e Emprego, D – Ação Social, E – 
Mobilidade e Transportes, F – Turismo e Cultura, sendo os estagiários acolhidos pela Câmara Municipal 
de Ílhavo, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e Associações ou Empresas com sede, 
sucursal ou representação no Município de Ílhavo. 

Nesta edição 2014/2015 serão admitidos 7 estagiários, sendo que o período de candidaturas 
decorrerá até ao próximo dia 15 de maio, através de formulário próprio disponibilizado na Câmara 
Municipal de Ílhavo e em www.cm-ilhavo.pt. 
 
 

III. Adesão do Município de Ílhavo ao “Pacto de Autarcas” 
 
O Executivo Municipal deliberou propor à Assembleia Municipal a adesão do Município de Ílhavo ao 

Pacto de Autarcas, na perspetiva de promover o desenvolvimento sustentável no Município de Ílhavo 
promovendo o combate às alterações climáticas. 

O Pacto de Autarcas constitui, até agora, uma das iniciativas europeias mais ambiciosas na luta 
contra o aquecimento global, e que conta com a participação dos cidadãos. Neste âmbito as autarquias 
locais são da maior importância na mitigação das alterações climáticas. A participação no Pacto de 
Autarcas apoia-as neste esforço, dando-lhes reconhecimento, os recursos e as oportunidades de 
funcionamento em rede, necessários para avançarem com os seus compromissos energéticos e 
climáticos.  

A União Europeia assumiu desta forma o compromisso de reduzir as emissões de CO2 até 2020, em 
consequência do aumento de 20% da eficiência energética e da quota de 20% das fontes de energia 
renováveis. Para atingir os objetivos globais, são necessárias as pequenas contribuições de todos, e em 
particular dos signatários que assumem também este compromisso e metas estabelecidas pela União 
Europeia. 

 
 
IV. Relatório e Contas 2013 
 
O Executivo Municipal aprovou o Relatório e Contas da Câmara Municipal de Ílhavo respeitante ao 

ano de 2013.  
A Câmara Municipal de Ílhavo mantém a sua sustentabilidade financeira, marcada pelo equilíbrio das 

suas contas, num ano de transição de gerência, continuando a apostar no desenvolvimento do Município, 
num aproveitamento necessariamente mais seletivo das oportunidades, por força de lógicas de gestão 
assentes já não no crédito, como até aqui, mas na existência de verbas disponíveis de curto prazo. 

Dos números principais de 2013 registam-se três: 30,3 M€ de orçamento executado; 14,7 M€ de 
execução das GOP; 18,6 M€ de dívida total consolidada (-21,2% que em 2012).  


