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1. Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo eleito para o Conselho 
Regional do Centro 

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo, foi eleito Vice-
presidente do Conselho Regional do Centro, em ato eleitoral que decorreu, ontem na Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), em Coimbra. 

O Conselho Regional é o órgão que avalia e desenha a estratégia de desenvolvimento e 
coesão territorial e que engloba um significativo conjunto de entidades com peso relevante na 
Região do Centro, como as universidades, o tecido empresarial, todas as autarquias, entidades 
públicas que tutelam ou coordenam áreas como a saúde, a educação, o ambiente, as obras 
públicas, os investimentos, entre outros. 

A presença do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo neste órgão aglutinador das 
vontades de afirmação e crescimento da Região Centro é o espelho da vitalidade do Município 
de Ílhavo e do papel relevante que desempenha nas grandes estratégias do desenvolvimento 
regional. 
 
 

2. “Encontros de História Local - 120 anos da Restauração do Município” 
regista forte adesão 

Realizou-se ontem, dia 17 de janeiro, mais uma sessão de Encontros de História Local, 
dedicada à comemoração dos 120 anos da Restauração do Concelho de Ílhavo. 

A iniciativa da Câmara Municipal, promovida pelo Centro de Documentação de Ílhavo 
(CDI/CIEMar-Ílhavo), contou com a presença de cerca de 40 participantes que refletiram sobre 
as temáticas “Da Idade Média à Restauração”, “ O contexto nacional da extinção de inúmeros 
municípios de norte a sul do país: o caso de Ílhavo e da Ermida”, e sobre a “Restauração do 
Concelho de Ílhavo: contexto histórico”. 

A sessão contou com os palestrantes/formadores Ana Isabel Ribeiro e Pedro Silva e 
encerrou com chave de ouro: foi lançado o segundo número da revista “Nossa Gente: Biografia 
de Alberto Ferreira Pinto Basto”, um dos impulsionadores do processo de restauração de 1898. 

Englobados no decurso da exposição “Ílhavo, Terra Milenar”, os Encontros de História 

Local surgiram com o objetivo de criar uma comunidade informada, sensível às matrizes 

identitárias do município. 
 


