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Feriado Municipal de Ílhavo 2016 
 
No próximo dia 28 de março, segunda-feira de Páscoa, comemoramos o Feriado Municipal de 

Ílhavo com um conjunto de atividades, destacando-se a Sessão Solene Comemorativa e a Entrega das 
Condecorações Honoríficas Municipais, assim como a Apresentação do Projeto “Imagens com Memória” 
– Banco de Imagens do Município de Ílhavo e a Inauguração da Exposição de Fotografias Antigas. 
 

10h30 
Hastear das Bandeiras com a presença da Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo  
Paços do Município 
 
10h45 
Sessão Solene Comemorativa do Feriado Municipal e Entrega das Condecorações 
Honoríficas Municipais  
Salão Nobre dos Paços do Município 
 
12h15 
Apresentação do Projeto “Imagens com Memória” – Banco de Imagens do Município de 
Ílhavo 
Inauguração da Exposição de Fotografias Antigas 
Centro Cultural de Ílhavo 
 
 
Condecorações Honoríficas Municipais 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar por unanimidade, na Reunião de 16 de março, seis 

Condecorações Honoríficas a entregar no Feriado Municipal de Ílhavo, no próximo dia 28 de março, e 
das quais se dá nota sumária: 
 

» Medalha do Concelho em Vermeil 
Empresa ALGAplus pelo espírito de iniciativa, empreendedorismo, dedicação e empenho dos seus 

fundadores, divulgando o nome de Ílhavo além fronteiras. 
A ALGAplus é uma empresa jovem e dinâmica que se dedica ao cultivo sustentável de macroalgas 

marinhas de elevada qualidade, e sua comercialização, para mercados de valor acrescentado. Foi a 
primeira empresa a ocupar o Polo de Ílhavo da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA), 
instalando-se no CIEMar-Ílhavo, onde encontrou as condições ideais, orientadas para um crescimento e 
desenvolvimento sustentado, de partilha de serviços e recursos, redução de custos e criação de 
sinergias. 
 
 

» Medalha do Concelho em Vermeil 
Ílhavo Andebol Clube pelos relevantes serviços prestados ao Município de Ílhavo ao longo destes 

quase 25 anos de existência. 
O Ílhavo Andebol Clube (IAC) é uma Associação Desportiva que completa 25 anos a atividade no 

dia 5 de novembro de 2016. Ao longo da sua existência, o IAC tem desenvolvido um trabalho relevante 



ao nível da formação desportiva dos nossos jovens, contribuindo para o seu bem-estar e 
desenvolvimento intelectual.  

 
 

» Medalha do Concelho em Vermeil 
Carlos Sarabando Bola pelos relevantes serviços prestados ao serviço das Instituições e 

Associações Município de Ílhavo. 
Carlos Sarabando Bola dedicou-se desde muito novo ao voluntariado, dando o melhor de si na 

construção de um Município sólido e próspero, através da sua participação ativa nas várias Associações, 
Culturais, Sociais, Desportivas e Religiosas, em que foi dirigente, sempre com o espírito de serviço à 
comunidade. Para além da sua ligação ao Associativismo, foi Presidente da Assembleia de Freguesia da 
Gafanha da Nazaré (Mandato 2001/2005) e é, desde de 2005, 1.º Secretário da Assembleia Municipal de 
Ílhavo. 

 
Mais informação em http://www.cm-ilhavo.pt/uploads/document/file/4387/agenda_janeiro_2015.pdf 
 
 
» Medalha do Concelho em Vermeil 
João Emanuel Senos Resende (a título póstumo), médico, personalidade inesquecível e 

fortemente ligada à memória coletiva do Município de Ílhavo, faleceu no dia 9 de junho de 2015, 
deixando-nos um importante legado nas diversas áreas em que interveio, constituindo uma referência 
para a comunidade. 

Figura transversal à maioria das Associações do Município de Ílhavo, colaborou de forma graciosa, 
enquanto médico e dirigente associativo, ao mais alto nível. Devemos-lhe reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido na criação e consolidação destas Instituições, representativo do seu percurso de vida, 
permanentemente caracterizado por um inquestionável sentido cívico. Na sua militância política sempre 
procurou consensos promovendo a defesa dos interesses dos Ilhavenses. 

 
Mais informação em http://www.cm-ilhavo.pt/uploads/document/file/4391/agenda_MAI2015.pdf 
 
 
» Medalha de Mérito Cultural em Prata 
João Manuel Senos Nunes da Fonseca, personalidade incontornável na história de Ílhavo, quer 

como dirigente Associativo, quer como Homem da Cultura. 
João Manuel Senos Nunes da Fonseca tem dedicado muito do seu tempo defendendo causas e 

pessoas, em especial os mais desfavorecidos, sobretudo na condição, que abraçou por diversas vezes, 
de dirigente de Associações de cariz social, desportivo e outros, bem como um político defensor dos seus 
ideais, mas transversal à sociedade, um Ilhavense ao serviço de todos.  

 
 
» Medalha do Concelho em Ouro 
Centro Paroquial de Assistência e Formação D. Manuel Trindade Salgueiro pelos bons serviços 

prestados à Comunidade de Ílhavo nos seus sessenta anos de benemérita existência. 
Ao longo destes quase 60 anos, os seus dirigentes atuaram sempre com o objetivo de criar o 

suporte imprescindível para os mais necessitados. Partilhando destes valores, a Câmara Municipal de 
Ílhavo associa-se à Paróquia e à Comunidade para, num gesto simbólico, assinalar este marcante 
aniversário, homenageando a Instituição, os seus dirigentes e profissionais que ao longo do tempo, com 
o seu trabalho e empenho muito têm contribuído para dignificar e valorizar humanamente o nome de 
Ílhavo no universo da Responsabilidade Social. 

 

http://www.cm-ilhavo.pt/uploads/document/file/4387/agenda_janeiro_2015.pdf
http://www.cm-ilhavo.pt/uploads/document/file/4391/agenda_MAI2015.pdf

