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1. Feriado Municipal de Ílhavo 2015 
 
No próximo dia 6 de abril, segunda-feira de Páscoa, comemoramos o Feriado Municipal de Ílhavo 

com um conjunto de atividades, destacando-se a Cerimónia da Entrega das Condecorações Honoríficas 
e a Homenagem aos ilhavenses que combateram na I Grande Guerra Mundial. 

 
  
10h45 
Hastear das Bandeiras com a presença da Banda Filarmónica Gafanhense  
Paços do Concelho 
 
11h00 
Sessão Solene Comemorativa do Feriado Municipal e Entrega das Condecorações 

Honoríficas Municipais  
Salão Nobre dos Paços do Concelho 
 
17h30 
Inauguração da Exposição “Os Ílhavos na Grande Guerra”  
Centro Cultural de Ílhavo 
 
 
2. Condecorações Honoríficas Municipais 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar, na passada Reunião de 18 de março, quatro 

Condecorações Honoríficas a entregar no Feriado Municipal de Ílhavo, no próximo dia 6 de abril, e das 
quais se dá nota sumária: 

 
» Medalha de Dedicação em Vermeíl 
Augusta Eduarda Tróia Monteiro pelos bons serviços prestados nos seus trinta e dois anos como 

funcionária da Câmara Municipal de Ílhavo, tendo durante a sua carreira passado por várias 
competências e responsabilidades, passando à situação de aposentada a 31/05/2014. 
 

» Medalha de Dedicação em Prata 
Frederico Manuel Rocha Silva (a título póstumo) pelos bons serviços prestados nos seus 20 anos 

como funcionário da Câmara Municipal de Ílhavo, desempenhando as suas funções com dedicação, zelo, 
competência e espírito de bem servir, assumindo-se como um colaborador atento e ativo nas várias 
tarefas, tendo mantido a cordialidade e espírito de bom relacionamento até mesmo nos seus momentos 
mais dolorosos. 

 
» Medalha do Concelho em Ouro  
António Rodrigues Carlos Novo pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ílhavo, na 

materialização do seu desenvolvimento e projeção. Empreendedor e apaixonado pelo desenvolvimento e 
criação de máquinas, constituiu a Jocar e a Motofil - Motores e Fios, Lda. em 1981, em São Bernardo. 
Desenvolveu ao longo da sua vida um trabalho notável, distinguindo-se como empresário de sucesso. 
Propiciou no Município de Ílhavo, a criação de 250 postos de trabalho especializados, com um 



investimento global na ordem dos 74 milhões de euros. Atualmente a empresa exporta 70% da sua 
capacidade produtiva. 

 
» Medalha do Concelho em Vermeíl 
Empresa BeeVeryCreative pela criatividade, dedicação e empenho dos seus criadores, na 

importante área das novas tecnologias e inovação. Com sede no Município de Ílhavo, mais propriamente 
na Gafanha de Aquém, a BeeVeryCreative lançou a sua primeira impressora 3D, a BeeTheFirst, 
reconhecida pela sua extrema usabilidade, portabilidade e fiabilidade, tendo obtido diversos prémios, 
alguns internacionais, nomeadamente no Reino Unido e EUA. A BeeVeryCreative é um exemplo em 
empreendedorismo, tendo neste momento no seu horizonte de projeção para 2015 o projeto “Portugal 
3D”. 
 

 


