
Reunião de Câmara  - Quarta 5 Abril de 2006

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa Nº 22

6 de Abril de 2006

assunto(s)

informação

01/02

Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada ontem Quarta-feira, dia 5 de Abril 2006:

1. Atribuição de Condecorações Municipais
- Feriado Municipal a 17 ABR 2006
Foi deliberado aprovar a atribuição de um conjunto de Condecorações Municipais, realizando-
se a sua entrega na Sessão Solene Evocativa do Feriado Municipal no próximo dia 17 de
Abril 2006, aos seguintes Cidadãos:
Medalha do Concelho em Vermeil:
- Comandante Jorge Manuel Martins da Cruz;
Medalha de Dedicação em Vermeil:
- Maria Júlia Clara Sardo Labrincha (Funcionária CMI)
Medalha de Mérito Cultural em Prata:
- Samuel Corujo (a título póstumo).

MEDALHA DO CONCELHO EM VERMEIL
O Sr. Comandante Jorge Manuel Martins da Cruz desempenhou com dedicação e zelo as
funções de Encarregado de Comando e Comandante do Navio Treino de Mar Creoula, de
2001 a 2006, com intensidade, amizade, espírito de solidariedade e serviço público, e
relevante capacidade.
Ao Sr. Comandante Martins da Cruz, quer a Câmara Municipal de Ílhavo prestar homenagem
pela excepcional capacidade de dedicação e comando ao NTM Creoula e nessa condição
à extraordinária cooperação com o Município de Ílhavo, destacando-se a Câmara Municipal
de Ílhavo, o Museu Marítimo de Ílhavo, a Confraria Gastronómica do Bacalhau, e os muitos
Cidadãos do Município com quem lidou nas quatro edições da “Experiência Mar-Creoula”
em que esteve envolvido.
Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho em Vermeil.

MEDALHA DE DEDICAÇÃO EM VERMEIL
A Sra. D. Maria Júlia Clara Sardo Labrincha prestou serviço na Câmara Municipal de Ílhavo
durante cerca de 25 anos (entrada para o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Ílhavo
a 2 de Janeiro de 1981), assumindo as suas funções (entre outras) de Técnica Profissional
Especialista de BAD no Museu Marítimo de Ílhavo, tendo passado à situação de aposentada
a 16 de Fevereiro de 2006.
A Sra. D. Maria Júlia serviu com dedicação, excepcional zelo, competência e espírito de bem
servir, assumindo-se como uma funcionária atenta, activa e colaboradora nas várias tarefas.
Foi deliberada a atribuição da Medalha de Dedicação em Vermeil.

MEDALHA DE MÉRITO CULTURAL EM PRATA
O Sr. Samuel Corujo nasceu a 16 de Fevereiro de 1922, tendo falecido a 10 de Agosto de
2005, com uma vida cheia de experiências, muitas delas ligadas ao Mar e à Pesca, vivendo



com intensidade, saudável espírito ilhavense, amizade e espírito de solidariedade.
O Sr. Samuel Corujo foi um dos símbolos e dos exemplos mais destacados do artesanato
do Município de Ílhavo, difundindo a nossa cultura marinheira por essas inigualáveis peças
que são as miniaturas de navios colocadas dentro de garrafas de vidro.
Foi deliberada a atribuição a título póstumo da Medalha de Mérito Cultural em Prata.

2. Comissão Municipal de Toponímia
O Executivo Municipal deliberou aprovar a constituição da Comissão Municipal de Toponímia
para o presente mandato autárquico. A Comissão presidida pelo Presidente da Câmara,
integra o Presidente da Assembleia Municipal, os Vereadores com funções delegadas e os
quatro Presidentes de Junta de Freguesia.

3. Plano Estratégico do Porto de Aveiro - parecer CMI
O Executivo Municipal tomou conhecimento e manifestou a sua concordância com o parecer
que o Presidente da Câmara apresentou à APA (a 23 de Março 2006) sobre o “Plano
Estratégico do Porto de Aveiro”, e que foi apresentado publicamente na conferência do Dia
do Porto, que se realizou no Museu Marítimo de Ílhavo, na Segunda-feira dia 3 de Abril 2006.

Programa Movimento Maior / Dia Mundial da Saúde (7 ABR 06)
A pensar no bem-estar de todos os Seniores do Concelho, com mais de 60 anos, e com a
convicção de que desporto é sinónimo de saúde e de qualidade de vida, a Câmara Municipal
de Ílhavo preparou o projecto Movimento Maior.
Este projecto, fruto de uma ideia há muito pensada e trabalhada, assenta no pressuposto
de que todos devem ter acesso a uma melhor qualidade de vida e a um bem-estar físico,
psíquico e social. Deste modo, acreditamos que ao criar espaços de actividade física, e
simultaneamente de convívio social, estaremos a apostar na consolidação de novos valores
sociais que colocam a ênfase no movimento, na acção e em hábitos de vida saudáveis.
O projecto Movimento Maior encontra-se estruturado em seis áreas/actividades que poderão
ser seleccionadas pelos interessados, em função dos seus gostos, capacidades e
recomendações médicas. Desta forma, os Seniores poderão optar entre as modalidades
de hidroginástica, caminhada, exercícios de manutenção, técnicas de relaxamento, boccia
e danças de salão. Estas actividades serão desenvolvidas nas cidades de Ílhavo e Gafanha
da Nazaré, com uma periodicidade de duas vezes por semana, com a excepção das danças
de salão e boccia que será apenas uma vez por semana, devidamente orientadas por
técnicos especializados, e em estreita parceria com o Centro de Saúde Ílhavo.
Tendo em vista um acompanhamento regular dos Seniores ao nível da saúde, a Câmara
Municipal de Ílhavo assina amanhã, dia 7 de Abril, um Protocolo de Cooperação com o
Centro de Saúde de Ílhavo, assinalando, deste modo, o Dia Mundial da Saúde.
Para aderir ao Movimento Maior, os Seniores devem dirigir-se à Biblioteca Municipal de Ílhavo
ou a qualquer um dos Pólos de Leitura da Biblioteca Municipal situados na Gafanha da
Nazaré, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo, a fim de poderem realizar uma pré-
inscrição.
Com os nossos melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
José Agostinho Ribau Esteves, eng
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